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Στο πλαίσιο της 1ης περιόδου εφαρμογής επιμορφωτικών προγραμμάτων με το μοντέλο
μικτής μάθησης (
blended learning), 10 επιμορφωτικά προγράμματα θα
προηγηθούν χρονικά, εν είδει πιλοτικής εφαρμογής, με
έναρξη των μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου
. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν
ΕΔΩ
να ενημερωθούν αναλυτικά για τα πιλοτικά προγράμματα του μοντέλου μικτής μάθησης.

Από σήμερα, Τρίτη 25/06/2013, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν στα πιλοτικά επιμορφωτικά προγράμματα

να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών
για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση

http://b-epipedo2.cti.gr/mis ,

με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’
Επίπεδο.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων περιλαμβάνει μία μόνο φάση, κατά την οποία
υποβάλλονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών και εν συνεχεία κατανέμονται αυτοί στα
διαθέσιμα πιλοτικά προγράμματα μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.
Η υποβολή των αιτήσεων λαμβάνει χώρα από τις 25/06/2013 έως την 01/09/2013.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και
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Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04, ΠΕ70 και ΠΕ19/20, οι οποίοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ (Α΄
επίπεδο)
. Από την προϋπόθεση αυτή εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19/20.

Υπηρετούν και ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη σε σχολεία της προβλεπόμενης
περιοχής προέλευσης των επιμορφούμενων, όπως αυτή ορίζεται για κάθε επιμορφωτικό
πρόγραμμα.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν με fax, στο 210 3222135, σχετική
βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα
υποβολής αίτησης στα επιμορφωτικά προγράμματα. Σχέδιο της βεβαίωσης διατίθεται
ΕΔΩ
.

Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίσουν στο Κέντρο Στήριξης
Επιμόρφωσης ειδική Δήλωση/ Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου τους (διαθέσιμη
ΕΔΩ
) ότι ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη, κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής αφορούν το σχολικό έτος
2013 – 2014
, κατά το οποίο θα διεξαχθούν τα πιλοτικά προγράμματα, και
όχι το λήγον σχολικό έτος 2012 – 2013
.
Οι εκπαιδευτικοί που πιθανολογούν
μεταβολές στην υπηρεσιακή τους κατάσταση οι οποίες οδηγούν στην
μη πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής τους
στα πιλοτικά προγράμματα
παρακαλούνται
να αποφύγουν την υποβολή αίτησης συμμετοχής
, ή να καθυστερήσουν την υποβολή της αίτησης έως ότου γνωρίζουν θετικά ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής.
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Το μοντέλο μικτής μάθησης περιλαμβάνει δια ζώσης συναντήσεις, συνεδρίες με σύγχρονη
εξ αποστάσεως διδασκαλία, ασύγχρονες δραστηριότητες (εργασίες στο σπίτι, ενασχόληση
με εκπαιδευτικά λογισμικά κλπ), δράσεις εφαρμογής στην τάξη και αντίστοιχες
υποστηρικτικές συναντήσεις. Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού
προγράμματος με το μοντέλο μικτής μάθησης προϋποθέτει επάρκεια στις βασικές
γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ και εξοικείωση με την χρήση των υπολογιστικών
εργαλείων και του διαδικτύου,
δεδομένου ότι οι επιμορφούμενοι θα πρέπει να εκτελούν σε τακτική βάση δραστηριότητες,
ασκήσεις, εργασίες κλπ μακριά από τα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης και χωρίς φυσική
επαφή με τους επιμορφωτές τους.

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διεξαγωγή των πιλοτικών επιμορφωτικών
προγραμμάτων με το μοντέλο μικτής μάθησης, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και κατανομής στα προγράμματα επιμόρφωσης,
τις τεχνικές απαιτήσεις κλπ μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ .

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας θα βρείτε ΕΔΩ .

Σημείωση: το μεγαλύτερο μέρος των επιμορφωτικών προγραμμάτων της 1ης περιόδου
εφαρμογής του μικτού μοντέλου, σε περισσότερες περιοχές της χώρας, προγραμματίζεται
να ξεκινήσουν στις αρχές Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για αυτά τα
προγράμματα θα υποβληθούν το φθινόπωρο του 2013.
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